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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen 

 

 

maandag 9 september 2019 om 09u00 
 

 

Aanwezig: Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester 

Mario Knippenberg, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Schepenen 

Katja Verheyen, Voorzitter BCSD 

Rik Van De Konijnenburg, Algemeen directeur waarnemend 

Verontschuldigd: Rudi Cober, Schepen 

Stefan Goclon, Algemeen directeur 

Afwezig: / 

 

VERSLAG 

1. Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van 2 september 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 2 

september 2019 goed. 

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT 

BESLUITEN OMGEVING 

2. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning (bedrijfswoning) met loods bij 

een bestaand landbouwbedrijf, op locatie Hovestraat z/n, kadastraal gekend als (afd. 5) 

sectie A 32 G, aangevraagd door de heer Tom Langens. 

Dossiernummer: 2019118 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019059525 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning (bedrijfswoning) met loods bij 

een bestaand landbouwbedrijf, op locatie Hovestraat z/n, kadastraal gekend als (afd. 5) 

sectie A 32 G, aangevraagd door de heer Tom Langens. 
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3. Een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning, op locatie Keyartstraat 3, 

kadastraal gekend als (afd. 4) sectie A 419 L en (afd. 4) sectie A 419 M, aangevraagd door 

de heer Martijn Cardinaels. 

Dossiernummer: 201998 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019051241 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning, op locatie Keyartstraat 3, 

kadastraal gekend als (afd. 4) sectie A 419 L en (afd. 4) sectie A 419 M, aangevraagd door 

de heer Martijn Cardinaels. 

  

4. Een omgevingsvergunning voor het slopen van een handelsruimte met bovenliggende woning 

en het bouwen van een handelsruimte en 4 appartementen met achterliggende carports, op 

locatie Grauwe Torenwal 36, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1076 S, aangevraagd 

door L.S.K. NV vertegenwoordigd door de heer Stijn Lauwers en de heer Henri Vanderhenst. 

Dossiernummer: 2019100 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019058933 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Een omgevingsvergunning voor het slopen van een handelsruimte met bovenliggende woning 

en het bouwen van een handelsruimte en 4 appartementen met achterliggende carports, op 

locatie Grauwe Torenwal 36, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1076 S, aangevraagd 

door L.S.K. NV vertegenwoordigd door de heer Stijn Lauwers en de heer Henri Vanderhenst. 

  

5. Een weigering voor het bouwen van 6 appartementen met carports, op locatie Oudestraat 

6, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 817 M2 en (afd. 1) sectie B 817 N2, aangevraagd 

door de heer Emmanuel Domen. 

Dossiernummer: 2019104 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019056857 

Beslissing:  Weigering 

  

Een weigering voor het bouwen van 6 appartementen met carports, op locatie Oudestraat 

6, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 817 M2 en (afd. 1) sectie B 817 N2, aangevraagd 

door de heer Emmanuel Domen. 

  

6. Een ongunstig advies aan de Provincie Limburg, Directie Omgeving - Omgevingsvergunning 

over een beroep betreffende een aanvraag voor het rooien van een eikenboom, op locatie 

Elsputtersstraat 1, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 110 A3, aangevraagd door Noël 

Vandeboel. 

Dossiernummer: 201969 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019046111 

Beslissing:  Weigering 

  

Een ongunstig advies aan de Provincie Limburg, Directie Omgeving - Omgevingsvergunning 

over een beroep betreffende een aanvraag voor het rooien van een eikenboom, op locatie 

Elsputtersstraat 1, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 110 A3, aangevraagd door Noël 

Vandeboel. 
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7. Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaand tuinhuis met een 

terrasoverkapping, op locatie Bocholterkiezel 23C, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 

262 W3, aangevraagd door mevrouw Anneleen Vandael. 

Dossiernummer: 2019102 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019035477 

Beslissing:  Vergunning 

  

Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaand tuinhuis met een 

terrasoverkapping, op locatie Bocholterkiezel 23C, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 

262 W3, aangevraagd door mevrouw Anneleen Vandael. 

  

8. Een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning, op locatie Gruitroderkiezel 

227, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 446 T en (afd. 1) sectie C 446 W, aangevraagd 

door de heer Dave Emons. 

Dossiernummer: 2019139 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019061379 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning, op locatie Gruitroderkiezel 

227, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 446 T en (afd. 1) sectie C 446 W, aangevraagd 

door de heer Dave Emons. 

  

9. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinkamer en dubbele carport, op locatie 

Meeuwerkiezel 98, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 584 K, aangevraagd door Erik 

Leijssen namens MOOREA PROJECTS BVBA. 

Dossiernummer: 2019155 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019087802 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund  

  

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinkamer en dubbele carport, op locatie 

Meeuwerkiezel 98, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 584 K, aangevraagd door Erik 

Leijssen namens MOOREA PROJECTS BVBA. 

  

10. Een omgevingsvergunning voor het bijbouwen van een elektriciteitscabine bij een 

bedrijfsgebouw (in aanvraag), op locatie , kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 178 B2, 

(afd. 3) sectie A 448 B, (afd. 3) sectie A 450 G, (afd. 3) sectie A 451 C en (afd. 3) sectie 

A 452 S, aangevraagd door de heer Louis  Vandeweyer en Louis Vandeweyer namens 

Vandeweyer Recycling & Demolition BVBA. 

Dossiernummer: 2019128 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019073746 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

Inrichtingsnummer: 20190605-0006 

  

Een omgevingsvergunning voor het bijbouwen van een elektriciteitscabine bij een 

bedrijfsgebouw (in aanvraag), op locatie , kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 178 B2, 

(afd. 3) sectie A 448 B, (afd. 3) sectie A 450 G, (afd. 3) sectie A 451 C en (afd. 3) sectie 

A 452 S, aangevraagd door de heer Louis  Vandeweyer en Louis Vandeweyer namens 

Vandeweyer Recycling & Demolition BVBA. 
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JURIDISCHE DIENST 

11. Overeenkomst voor visuele communicatie via ledschermen – goedkeuring. 

POLITIE/ BRANDWEER 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN 

12. Tijdelijke politieverordening ruiter - en mentocht De Berkenbroekroute op 15 september 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor een tijdelijke 

politieverordening voor de ruiter - en mentocht De Berkenbroekroute op 15 september 

2019.   

13. Tijdelijke politieverordening Limburgs Dames Schuttersfeest op 14, 15 en 21 september 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor een tijdelijke 

politieverordening voor het Limburgs Dames Schuttersfeest op 14, 15 en 21 september 

2019.   

TIJDELIJKE WEGSIGNALISATIES 

14. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde 

Meeuwerkiezel (op terrein Gerkenberg) door GWL bvba van 16/09/2019 tot 11/10/2019. 

Aan GWL bvba wordt de toestemming gegeven om op Meeuwerkiezel (op terrein Gerkenberg) 

uitbreiding LS/OV/DL/MS uit te voeren van 16/09/2019 tot 11/10/2019. 

INFO/ TOERISME 

EVENEMENTEN 

15. Aanvraag  dd. 20/08/2019 voor het houden van een garageverkoop in de Opitterkiezel - 

goedkeuring. 

Goedkeuring voor het houden van een garageverkoop op de Opitterkiezel op 28 september 

2019 van 10.00u tot 16.00u. 

16. Aanvraag  dd. 28 augustus 2019 voor het houden van een garageverkoop in de Dreelveld 

op 28 september 2019- goedkeuring. 

Goedkeuring voor het houden van een garageverkoop in de Dreelveld op 28 september 

2019 van 10.00u tot 16.00u. 

17. Aanvraag Limburgs Dames Schuttersfeest op 15 september 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor muziekactiviteit en 

plaatsing van de podiumwagen door de technische dienst van Stad Bree voor het Limburgs 

Dames Schuttersfeest op 15 september 2019.  

 

18. Aanvraag Country Party 5th Avenue op 20 september 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 

een Country Party aan 5th Avenue op 20 september 2019.  
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TECHNISCHE DIENST 

BESLISSINGEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN - LASTENBOEKEN EN AAN TE 

SCHRIJVEN FIRMA'S 

19. Overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke herstellingen asfalt 2019 – Goedkeuring gunning. 

De opdracht “Overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke herstellingen asfalt 2019” wordt 

gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (rekening houdend met de 

beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Eikenaar Wegenbouw nv, Maalbosstraat 7 te 3960 

Bree, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 243.742,30 excl. btw of € 294.928,18 

incl. 21% btw (€ 51.185,88 Btw medecontractant). 

20. Onbevaarbare waterlopen (weggrachten): Onderhoud en ruimen 2019-2021 – Goedkeuring 

gunning. 

De basisopdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs), 

zijnde Loonwerken Leonard  BVBA, Rosbergstraat 41 te 3700 Tongeren, tegen het 

nagerekende inschrijvingsbedrag van € 18.330,00 excl. btw of € 22.179,30 incl. 21% btw 

(€ 3.849,30 Btw medecontractant). De verlengingen worden gegund tegen dezelfde 

voorwaarden als de basisopdracht. 

VARIA 

21. Vraag van Natuurpunt Limburg tot publicatie in gemeentelijk infoblad en/of aankoop planten 

voor de inwoners. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het publiceren van de actie 

van Natuurpunt Limburg via de gemeentelijke communicatiekanalen voor haar jaarlijkse 

bomen- en struikenverkoop. 

22. Goed doel - Warmste week Actie. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat dit jaar, de actie voor de Warmste 

Week, door Sint-Vincentius mag georganiseerd worden. 

DIVERSE PUNTEN VANWEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

23. Toegevoegd punt vanwege schepen Jo Vandersteegen: Landbouwroute, een groene long met 

een goed imago - uitgebreid projectvoorstel. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de engagementsverklaring van de stad 

Bree goed, om in het kader van het LEADER-project getiteld "Landbouwroute, een groene 

long met een goed imago", deel te nemen als co-promotor. 

 

 

 

 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

 

 



 

CBS Uittreksel - 6 

 

Algemeen directeur waarnemend, 

Rik Van De Konijnenburg 

Burgemeester 

Liesbeth Van der Auwera 
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